
RÓŻANIEC RODZINNY

Wstęp: Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Zachęcam wszystkich, a w szczególny
sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały
w różańcu umocnienia i oparcia.” (Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł
Pański”, 25 października 1998 r.).  I  my też chcielibyśmy Państwa dzisiaj zaprosić
do odmawiania  codziennie  przynajmniej  jednej  tajemnicy  różańca,  by  realizować
przez to słowa naszego świętego Papieża, dziękować za otrzymane łaski  i  prosić
Boga  o  pomoc  w  codziennych  troskach.  Chcemy  Was  zachęcić  do  sięgnięcia
po przygotowane przez nas rozważania "Różańca rodzinnego" – odmawianego przez
rodziny i w intencji rodzin. 

Promowanie  modlitwy  różańcowej  jest  formą  zbierania  środków  na  działalność
Stowarzyszenia  Wspierania  Małżeństw  Niepłodnych  “Abraham i  Sara”  z  siedzibą
w Krakowie,  którego  misją  jest  niesienie  pomocy  małżeństwom  starającym  się
o potomstwo  i  doświadczającym  w  tym  zakresie  różnorodnych  trudności  (pary
te najczęściej  są  w  trakcie  leczenia  naprotechnologicznego  lub  przygotowują  się
do adopcji  itp.).  Ufamy, że dzięki  Państwa dobrowolnym ofiarom zwrócą się nam
koszty  druku  rozważań  "Różańca  rodzinnego"  i  zgromadzimy  środki  na  dalszą
działalność Stowarzyszenia (dane kontaktowe i  numer konta podajemy na końcu
broszury). 

Niech  modlitwa  różańcowa  przyniesie  wielkie  owoce  w  Waszych  rodzinach,
a za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

ROZPOCZĘCIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Wyznanie wiary: Skład Apostolski

Ojcze nasz...
3 x Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...



I. CZĘŚĆ RADOSNA RÓŻAŃCA

Tajemnica 1
Maryja przyjmuje słowa Anioła o swoim powołaniu

Rozważanie: Bóg dla  każdego człowieka  ma jakiś  plan.  Każdego chce prowadzić
drogą,  którą  sam  mu  wyznaczył.  Bycie  wiernym  polega  na  przyjęciu  tej  drogi
i szukaniu znaków dawanych nam przez Stwórcę. Powołanie Maryi było wyjątkowe,
dlatego  zapewne  miała  ona  wiele  wątpliwości,  zastanawiała  się  czy  ma  pójść
za słowami, które usłyszała od Anioła, czy może realizować własne plany i interesy.
Postanowiła jednak zawierzyć siebie i swoją rodzinę Bogu, dać mu się poprowadzić.
Uczmy się od Maryi właśnie takiej bezgranicznej ufności w Bożą opiekę.

Dziękujemy Ci Panie: 
- za to, że w zwykłej ludzkiej rodzinie narodził się Syn Boży, który przyszedł zbawić
świat,
- za dar naszego życia i za wszystkie łaski, dzięki którym możemy realizować swoje
powołanie zgodnie z Twoją wolą,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o to, aby wszystkie chrześcijańskie rodziny potrafiły wprowadzać w życie Twoje
Słowo zawarte w Piśmie Świętym i wspólnie się modlić,
-  o  to,  abyśmy umieli  dostrzegać i  rozumieć Twoje znaki  w naszym codziennym
życiu,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 2
Brzemienna Maryja odwiedza swoją kuzynkę Elżbietę

Rozważanie: Gdy  Maryja  dostrzegła,  że  Elżbieta  potrzebuje  pomocy,  od  razu,
pomimo bycia brzemienną, wyruszyła w długą drogę, aby odwiedzić swoją kuzynkę,
być  blisko  niej  i  się  o  nią  troszczyć.  Pokazała  tym  samym  swą  gotowość  do
poświęcenia  się  dla  drugiego człowieka.  Maryja  uczy  nas,  że  bardzo  ważne jest
budowanie dobrych codziennych relacji ze wszystkimi ludźmi: ze współmałżonkiem,
z krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi z pracy, a nawet z naszymi nieprzyjaciółmi.
Dobry  chrześcijanin  to  człowiek,  który  jest  otwarty  na  innych  ludzi  i  stara  się
w swoim środowisku promować szacunek, szczerość i zaufanie.



Dziękujemy Ci Panie: 
-  za to, że człowiek pomagający innym, tak naprawdę wiele zyskuje również dla
samego siebie, 
-  za  wszystkich  przyjaciół  naszej  rodziny,  szczególnie  za  tych,  którzy  pomagają
naszym krewnym zmagającym się z chorobami,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o znalezienie pracy przez wszystkich bezrobotnych oraz o dobre warunki pracy dla
tych, którzy już ją posiadają,
- o to, abyśmy umieli roztropnie postępować w trudnych relacjach innymi ludźmi,
w szczególności  abyśmy potrafili  w  sposób  spokojny  i  sprawiedliwy  rozwiązywać
wszystkie spory,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 3
Maryja rodzi Jezusa w ubóstwie

Rozważanie: Tajemnica  Bożego  Narodzenia  polega  na  tym,  że  Jezus  -  Zbawiciel
Świata  przyszedł  na  świat  w  zwykłej  ludzkiej  rodzinie,  która  doświadczała  wielu
różnych trudów codzienności.  Maryja i  Józef nie mieli  nawet gdzie się zatrzymać
i nie wiedzieli co tak naprawdę ich czeka w niedalekiej przyszłości - na pewno nie
mieli poczucia stabilizacji. Byli jednak pełni nadziei płynącej z ich wzajemnej miłości
małżeńskiej. Potrafili też wsłuchiwać się w głos Boga i realizować w swoim życiu to,
do czego Bóg ich wzywał. Święta Rodzina niech będzie przykładem także dla nas,
abyśmy okazywali  sobie  wdzięczność  i  miłość  każdego  dnia,  i  abyśmy w każdy
możliwy sposób byli otwarci na życie.

Dziękujemy Ci Panie: 
- za to, że małżonkowie mogą być dla siebie nawzajem świadkami Twojej miłości,
- za naszych dziadków, pradziadków i wszystkich przodków naszej rodziny,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o światło dla wszystkich rodziców, aby mądrze wychowywali swoje dzieci,
- o to, aby Boże Słowo w naszych sercach strzegło nas przed złymi słowami obmowy
i oszczerstwa, 
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...



Tajemnica 4
Maryja i Józef ofiarowują swoje dziecko Bogu

Rozważanie: Maryja  i  Józef  ofiarowali  w świątyni  coś,  co mieli  najcenniejszego –
swoje dziecko. Oni wiedzieli, że tak naprawdę wszystko, co człowiek posiada - ma od
Boga, do którego wszystko tak naprawdę należy. Dobry Bóg stworzył świat i dał nam
życie,  abyśmy  je  jak  najlepiej  wykorzystali.  Każdy  dzień  jest  nową  okazją  do
odpowiedzi na to zaproszenie - tu i teraz. Wzorem Maryi i Józefa my też starajmy się
ofiarować Bogu samych siebie, wszytko co mamy, i naszą wspólną rodzinną drogę.
Uczmy się poświęcać to, co posiadamy, swój czas, swoje zdolności, dla innych ludzi.
Prawdziwą miłość objawia się zawsze w konkretnych czynach. Czasami wystarczy
tylko uśmiech lub kilka słów pocieszenia dla drugiej osoby.   

Dziękujemy Ci Panie: 
- za to, że wiara w Ciebie uzdrawia z egoizmu i uczy dostrzegania potrzeb drugiego
człowieka,
- za naszych rodziców, dzięki którym otrzymaliśmy życie,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o mądrość dla małżonków, którzy nie są otwarci na Boży dar nowego życia,
-  o  to,  aby  Twoja  miłość,  która  jest  w  naszych  sercach,  przejawiała  się  zawsze
w konkretnych czynach, 
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 5
Maryja i Józef odnajdują Jezusa w świątyni

Rozważanie: Świątynia to miejsce, w którym każdy może szukać bliskości z Bogiem.
I tam właśnie często przebywał i nauczał Jezus. Spotkanie ze Stwórcą w modlitwie,
rozważaniu Słowa Bożego i w sakramentach, jest najlepszym sposobem na radzenie
sobie z chwilami zwątpienia i  pokusy. Jest też kluczem do odczytywania znaków,
jakie Bóg stawia na ścieżkach naszego życia. Jezus nauczał, że w przyjaźni z Bogiem
powinniśmy być jak dzieci. To znaczy, że nasza ufność w zbawienie powinna być
bezgraniczna i całkowita, a rozeznawanie i pełnienie Bożej woli powinno być zawsze
naszym najważniejszym zadaniem. 

Dziękujemy Ci Panie: 
-  za  naszych  nauczycieli,  wychowawców i  katechetów,  którzy  przekazywali  nam
podstawowe wartości moralne,
- za sakrament małżeństwa, który jest fundamentem naszej rodziny,
- za .... (można tu dodać własne intencje).



Prosimy Cię Panie:
- o pocieszenie i nadzieję dla rodzin, które dotknęła strata dziecka poczętego lub już
narodzonego,
- o to, byśmy w naszej rodzinie zawsze potrafili znaleźć właściwe proporcje między
pracą a przebywaniem z bliźnimi,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA

Tajemnica 1
Jezus przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela

Rozważanie: Jezus pokornie przyjął znak oczyszczenia duszy i ciała, aby pokazać,
że On  prawdziwie  jest  Synem  Bożym.  I  dla  nas  chrzest  jest  aktem  uwolnienia
od grzechu pierworodnego i  zanurzenia  w Bożej  łasce.  Od tego momentu każdy
z nas jest członkiem wspólnoty Kościoła i każdy wyrusza na drogę swojego życia
oświetlaną blaskiem wiary, nadziei i miłości. Realizując swoje powołanie powinniśmy
być przede wszystkim wierni Bogu, szukać Go, rozważać Jego słowa, starać się je
zrozumieć i wprowadzić we własne codzienne życie. Naszym obowiązkiem jest też
stanie  na straży Jezusa w naszych sercach i  obrona wiary  w relacjach z  innymi
ludźmi. Na tym polega nasze powołanie do świętości wypływające z sakramentu
chrztu  świętego.  "Jakim  jestem  dzieckiem  Boga?"  -  takie  pytanie  powinniśmy
zadawać sobie każdego dnia.

Dziękujemy Ci Panie: 
- za wszystkie osoby dorosłe, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu
świętego,
- za to, że my sami zostaliśmy ochrzczeni, a przez to staliśmy się Twoimi dziećmi
i członkami Twojego Kościoła,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  potrzebne łaski  dla  rodzin  rozłączonych  przez  wyjazdy  do  pracy  za  granicą,
w szczególności o umocnienie ich w wierze i jedności,  
- o Twoją opiekę nad naszymi córkami i synami chrzestnymi,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...



Tajemnica 2
Jezus dokonuje cudu na weselu w Kanie Galilejskiej

Rozważanie: Bóg jest  wszechmogącym Panem naszego życia i  nie ma dla niego
rzeczy niemożliwych, a wszystko, co czyni, jest dobre. Bóg troszczy się o człowieka,
opiekuje się nim, prowadzi go, pomaga mu i nigdy go nie opuści. Podczas wesela
w Kanie  Jezus  ratuje  dobre  imię  nowożeńców.  Oni  po  ludzku  zrobili,  co  mogli
(przynieśli  wodę),  resztę  zrobił  Chrystus.  Ich  miłość  zostaje  nie  tylko  uświęcona
obecnością  Bożą,  ale  wręcz  uratowana  poprzez  ufność  Bogu.  Jezus  wielokrotnie
nauczał,  że aby doświadczyć cudu potrzebna jest  nam tylko i  wyłącznie  szczera
wiara. Jeśli Słowo Boże naprawdę zamieszka w naszych sercach, to będziemy umieli
prosić o łaski dla siebie i naszych najbliższych, a dobry Ojciec będzie przemieniał
nasz smutek w radość.  

Dziękujemy Ci Panie: 
- za wszystkie małżeństwa aktualnie oczekujące na narodziny potomstwa,
- za cuda, których już dokonałeś i dokonujesz każdego za pośrednictwem naszych
świętych patronów,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  to,  aby  zapanował  pokój  we  wszystkich  rodzinach  skłóconych,  szczególnie
pomiędzy małżonkami w trakcie separacji i rozwodów, 
-  o Twoją opiekę nad małżeństwami w naszej  rodzinie i  o wszystkie łaski,  jakich
potrzebujemy, aby wypełniać swoje powołanie do życia w rodzinie,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 3
Jezus głosi Dobrą Nowinę i wzywa do nawrócenia

Rozważanie: Ewangelia  to  Dobra  Nowina  o  miłości  Boga  do  człowieka.  Jest  ona
zaproszeniem do wejścia w przyjaźń z tym, który stworzył  cały świat i  dał życie
każdemu  człowiekowi.  Słowo  Boże  jest  również  skierowanym  do  nas  wołaniem
o czynienie  dobra,  o  otaczanie  troską  wszystkich  potrzebujących.  Tylko  wiara
mająca odzwierciedlenie w naszej codzienności, w naszych drobnych czynach, jest
wiarą żywą i autentyczną. I tylko taka wiara ma moc uzdrawiania naszych słabości
i dolegliwości.  Jedyne  prawdziwe  oblicze  Boga  to  oblicze  miłosiernego  ojca
z przypowieści o synu marnotrawnym, a jedyne prawdziwe drogowskazy na naszej
życiowej  drodze  zawierają  się  w  Jezusowych  ośmiu  błogosławieństwach
i przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Jeśli Dobra Nowina stanie się treścią naszego
życia,  to  po  każdym  upadku  będziemy  umieli  przyznać  się  do  błędu,  powstać
i wrócić na drogę przyjaźni z Bogiem. On zawsze na nas czeka.



Dziękujemy Ci Panie: 
-  za to,  że zawsze dajesz szansę nawrócenia tym, którzy zbłądzili,  również tym,
którzy popełnili najcięższe grzechy przeciwko życiu i rodzinie,
-  za  każdą  naszą  spowiedź,  w  której  doświadczyliśmy  Twojego  prawdziwego
miłosierdzia,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  łaskę  nawrócenia  dla  wszystkich  ludzi  wyrządzającym  krzywdę  swoim
najbliższym,
- o to, abyśmy nigdy nie ulegli "zgorszeniu krzyża", aby nasza rodzina nigdy nie
wstydziła się wiary w Boga,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 4
Jezus ukazuje swoje bóstwo na górze Tabor

Rozważanie: Jezus  przez  ukazanie  uczniom  swojego  boskiego  majestatu  chce
wzmocnić  ich  wiarę  w  to,  że  On  jest  Synem  Bożym,  który  przyszedł  na  świat
by pokonać wszelki grzech i przezwyciężyć śmierć. O tej nadziei uczniowie pamiętali
później w chwilach zwątpienia i dzięki temu nie tylko nie porzucili Boga, ale mieli też
odwagę do przekazywania innym ludziom świadectwa o swoim Mistrzu i Zbawicielu.
Pierwszym krokiem na drodze wiary jest uznanie Jezusa za prawdziwego i jedynego
odkupiciela człowieka. Kolejnym jest otwarcie serca na Jego Słowa, rozważanie Jego
nauk i odnoszenie ich do swojego postępowania. Wzrastanie w wierze pozwala nam
wypłynąć na duchową głębię i w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. Zaproszenie
Boga  do  swojego  życia  nie  tylko  daje  wielką  nadzieję,  ale  też  prowadzi  do
osiągnięcia prawdziwej i pełnej radości.  

Dziękujemy Ci Panie: 
- za to, że w Twoim kościele jest miejsce dla wszystkich, również dla Tych, którzy
żyją w związkach niesakramentalnych,
- za to, że jesteś obecny w naszej codzienności, za słowa, ludzi i wydarzenia, które
każdego dnia prowadzą nas do Ciebie,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o światło wiary dla wszystkich wątpiących i niewierzących,
-  o  to,  abyśmy  w  trudnych  momentach  naszego  życia  zawsze  pamiętali,  że  Ty
opiekujesz się naszym losem, 
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...



Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 5
Jezus ustanawia sakrament Eucharystii

Rozważanie: Msza święta to nie tylko pamiątka ostatniej wieczerzy jako odległego
historycznego  wydarzenia.  Każda  eucharystia  to  dla  nas  okazja  do  osobistego
spotkania z Bogiem Żywym, któremu możemy ofiarować nasze radości i sukcesy,
ale też nasze troski i słabości. Owocem doświadczenia obecności Boga w chlebie
i winie jest umocnienie więzi z naszym Stwórcą, dostrzeżenie i korzystanie z Jego
obfitych  łask.  Przyjaźń  z  Bogiem  jest  też  podstawą  przyjaźni  z  samym  sobą
i z innymi  ludźmi.  Dlatego  tak  ważne  jest  przeżywanie  wiary  we  wspólnocie
z bliźnimi. Czas spędzony na umacnianiu wzajemnych więzi rodzinnych nigdy nie
jest czasem straconym. Eucharystia i związane z nią świętowanie to najlepsza nauka
kochania.

Dziękujemy Ci Panie: 
- za to, że dajesz swojemu Kościołowi możliwość spotkania z Tobą przez sakramenty
Eucharystii i Komunii Świętej, 
- za nasz dom rodzinny i za szczęśliwe chwile naszego dzieciństwa, 
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o umocnienie w wierze i łaski dla papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich ludzi
Kościoła,
- o to, abyśmy w rodzinie zawsze potrafili znaleźć czas na autentyczne spotkanie
z Tobą i Twoim Słowem, 
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

III. CZĘŚĆ BOLESNA RÓŻAŃCA

Tajemnica 1
Jezus modli się w nocy w Ogrodzie Oliwnym

Rozważanie: Jezus wie, że zbliża się czas Jego męki i śmierci. Prosi Ojca, aby oddalił
od Niego cierpienie, ale jednocześnie modli się słowami: "Niech nie moja, ale Twoja
wola się stanie".  Również i  my powinniśmy umieć postawić Boga ponad naszym
egoizmem. Ufna wiara polega na oddaniu się w opiekę miłosiernego Ojca,  który



zawsze jest blisko nas, słucha naszych modlitw i troszczy się o nas codziennie, także
w chwilach najtrudniejszych. Modlitwa zawierzenia to uznanie, że to Bóg jest Panem,
który  wie,  co  jest  dla  nas  dobre,  potrafi  rozwiązać  wszystkie  nasze  problemy,
a nawet uzdrowić z choroby.

Dziękujemy Ci Panie: 
- za to, że dla każdego człowieka przewidziałeś konkretne powołanie zgodne z Twoją
wolą,
- za to, że możemy się do Ciebie modlić, a Ty wysłuchujesz naszych próśb,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  dar  rozpoznania  powołania i  odważnego dążenia  Twoją drogą dla wszystkich
młodych ludzi,
- o to, abyśmy rozumieli nasze cierpienie w świetle Twojego cierpienia, i abyśmy
umieli ofiarować je w konkretnych intencjach,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 2
Jezus jest biczowany

Rozważanie: Biczowany Jezus nie  mści  się  na swoich  oprawcach,  bo wie,  że zło
można  zwyciężyć  tylko  dobrem.  Jedyną  słuszną  drogą  jest  wierność  swojemu
powołaniu i odważne ofiarowanie siebie innym. Takie całkowite zawierzenie swojego
losu Bogu pozwala nam radzić sobie z pokusami - zarówno tymi wewnętrznymi, jak
i przychodzącymi  z  zewnątrz.  Tajemnica  biczowania  Jezusa  pokazuje,  że  Bóg
naprawdę cierpi przez każdy, nawet najmniejszy nasz grzech. Za każdym razem,
gdy odrzucamy Bożą miłość i sprzeciwiamy się przykazaniom, zadajemy ból temu,
który pierwszy nas ukochał. Za przykładem Jezusa powinniśmy sami uczyć się bycia
ofiarnymi dla innych, pomagania wszystkim słabym i pokrzywdzonym.

Dziękujemy Ci Panie: 
-  za  to,  że  swoim uczniom nakazujesz  troszczyć  się  przede  wszystkim o  osoby
niesprawiedliwie skrzywdzone i najsłabsze,
- za Twoją obecność przy nas we wszystkich trudnych momentach życia,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o Twoje światło dla osób rozbijających życie rodzinne przez egoizm i poddawanie
się nałogom,
-  o  to,  abyśmy  umieli  przebaczać  tym,  którzy  zadają  nam  cierpienia,  abyśmy
potrafili odrzucić pokusę zemsty i z miłosierdziem traktować naszych wrogów,
- o .... (można tu dodać własne intencje).



Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 3
Żołnierze nakładają Jezusowi koronę cierniową

Rozważanie: Wierność  Bogu  nie  zawsze  jest  łatwa.  Jeśli  chcemy  czynić  dobro,
to musimy być też przygotowani, że spotka nas to, co najtrudniejsze – odrzucenie,
wytykanie  palcami,  szyderstwa  czy  niesprawiedliwe  osądy.  Dokładnie  to  samo
spotkało Jezusa. On jednak wiedział, że na zło trzeba reagować, ale jednocześnie
nigdy nie potępiał drugiego człowieka. Głośno sprzeciwiał się natomiast grzechowi.
W tajemnicy  korony  cierniowej  możemy dostrzec  zwycięstwo  pokory  nad  pychą
i triumf miłości nad cierpieniem.  

Dziękujemy Ci Panie: 
- za wszystkie inicjatywy społeczne służące obronie życia i rodziny,
- za wszystkie trudne chwile, które ostatecznie umocniły naszą wiarę, 
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  łaskę nadziei  i  rozeznania  woli  Bożej  dla  małżeństw pragnących  potomstwa
i zmagających się z niepłodnością
-  o  to,  abyśmy  potrafili  godzić  się  na  Twoją  wolę  i  zawsze  iść  drogą,  którą  Ty
wybrałeś dla naszej rodziny,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 4
Jezus dźwiga krzyż na Golgotę

Rozważanie: Jezus miał  w sobie  siłę,  aby przejść  przez drogę krzyżową dlatego,
że znał jej cel i znaczenie. Wiedział, że Jego cierpliwość, odwaga, wola powstawania
z  upadków,  pokonywania  kryzysów,  chwil  zwątpienia,  służą  czemuś  więcej  –
zbawieniu  ludzkości.  Syn  Boży  mówił  wprost,  że  Jego  królestwo  nie  jest  z  tego
świata, dlatego godził się na znoszenie tak wielkich upokorzeń. Miał też siłę, aby
pocieszyć spotkane po drodze niewiasty. Postawa Jezusa w czasie dźwigania krzyża
jest  dla  nas  lekcją  do  przezwyciężania  własnych  słabości  i  odważnego radzenia
sobie z problemami, które nas spotykają. 

Dziękujemy Ci Panie: 
-  za  placówki  opiekuńcze  i  rodziny  zastępcze,  które  niosą  pomoc  opuszczonym
dzieciom,



-  za  tych,  którzy  się  modlą  w  intencji  naszej  rodziny  i  ofiarują  za  nas  swoje
cierpienia, 
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o to, aby sieroty i dzieci porzucone znalazły dobrych opiekunów,
-  o  odwagę  do  podejmowania  i  realizowania  trudnych  decyzji  dla  dobra  naszej
rodziny,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 5
Jezus umiera na krzyżu

Rozważanie: Krzyż Jezusa dla chrześcijan jest znakiem ogromnej miłości Boga do
człowieka. Miłosierny Stwórca poświęcił swojego Syna, żeby zmazać wszystkie nasze
winy. Tak wielką cenę był w stanie zapłacić, żeby pokazać, jak wielka jest siła Jego
przebaczenia.  Bóg  chce  nam też  pokazać,  że  każde  cierpienie,  nawet  to,  które
wydaje się silniejsze od nas, ma sens, nawet, jeśli tego teraz nie umiemy pojąć. Jeśli
uwierzymy Słowu Pana, to dostrzeżemy, że z każdej trudnej sytuacji może narodzić
się  coś  dobrego.  Bóg  przez  Jezusa  uczy  nas,  że  powinniśmy  w  naszym  życiu
kierować się przede wszystkim miłością i z miłością przyjmować również słabości
naszych  najbliższych.  A  to  dlatego,  że  Bóg  jest  miłością,  choć  tak  ciężko  nam
to zrozumieć.

Dziękujemy Ci Panie: 
- za to, że pomagasz pokonywać kryzysy małżeństwom przeżywającym problemy,
- za to, że każde zło potrafisz przemienić w dobro, a każde cierpienie w radość,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o potrzebne łaski i dary dla wdów i wdowców oraz wszystkich rodziców samotnie
wychowujących dzieci,  
- o to, abyśmy umieli zawsze przebaczać tym, którzy nas krzywdzą,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...



IV. CZĘŚĆ CHWALEBNA RÓŻAŃCA

Tajemnica 1
Jezus zmartwychwstaje

Rozważanie: Oto spełniła się obietnica dana przez Boga jego ludowi wybranemu.
Bóg człowieka nie opuścił, choć wielu mogło tak pomyśleć po tym, co się wydarzyło
na Golgocie. Tymczasem Jezus Zmartwychwstały jest dowodem na to, że Bóg ma
siłę większą niż każde zło, z jakim możemy się spotkać na tym świecie. Tajemnica
Wielkiej  Nocy  jest  też  znakiem  nadziei,  że  i  my  sami  kiedyś  powstaniemy
z martwych, bo nasz Pan jest Bogiem Żywym i dającym życie tym, którzy są jego
dziećmi. I to jest właśnie źródło chrześcijańskiej radości, z której powinnyśmy być
dumni i którą powinniśmy dzielić się ze swoimi najbliższymi.

Dziękujemy Ci Panie: 
- za wszystkich nawróconych na drogę Twojej miłości,
- za każdy dzień naszego życia w przyjaźni z Tobą,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
- o dar odnalezienia drogi do Ciebie przez wszystkich wątpiących i poszukujących
sensu życia,
- o to, abyśmy potrafili być Twoimi sługami, byśmy umieli ofiarować siebie innym –
w rodzinie i poza nią, 
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 2
Jezus wstępuje do nieba

Rozważanie: Po spełnieniu woli swojego Ojca, bo wybawieniu ludzi od grzechu i od
śmierci,  Jezus  powraca  do  nieba,  aby  stamtąd  królować  nad  światem.  Musimy
pamiętać,  że  odkupienie  człowieka  przez  śmierć  Jego  Syna  nie  stało  się  raz  na
zawsze. To się ciągle dzieje na nowo - tu i teraz, w naszych duszach otwartych na
Bożą miłość. I każdy z nas może doświadczyć tej Dobrej Nowiny, przede wszystkim
poprzez  uczestnictwo  w  sakramentach  świętych.  Jako  członkowie  Kościoła
powinniśmy też być „światłem świata” zarówno w naszych rodzinach, jak i w innych
środowiskach, w których przebywamy. Starajmy się na co dzień dostrzegać Boże
cuda wokół nas i już tutaj tworzyć zadatki nieba na ziemi. 



Dziękujemy Ci Panie: 
- za tych, którzy dają świadectwo o Bogu wbrew samotności i odrzuceniu,
- za to, że nas prowadzisz każdego dnia, że się o nas troszczysz i opiekujesz się
naszą rodziną,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  dary  i  łaski  dla  rodzin  wielodzietnych,  aby były  szkołami  prawdziwej  miłości
i żywej wiary,
-  o  to,  abyśmy  umieli  być  Twoimi  świadkami  wśród  innych  ludzi,  zarówno
wierzących, jak i niewierzących,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

Tajemnica 3
Bóg zsyła Ducha Świętego

Rozważanie: Jezus, zgodnie z tym, co zapowiedział, wciąż pozostaje pośród tych,
którzy uznają Go za zbawiciela. Jeśli tylko chcemy, Jezus jest w naszych sercach,
jest naszym przyjacielem i pozwala nam „wypłynąć na głębię”. Dzięki wierze w Boga
jesteśmy uświęceni, co przede wszystkim oznacza, że mamy zdolność wyraźnego
rozróżniania dobra od zła. Bóg daje nam też siłę do wybierania i czynienia tego,
co dobre. Jesteśmy do tego zdolni dzięki darom Ducha Świętego: mądrości, rozumu,
rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. 

Dziękujemy Ci Panie: 
-  za  lekarzy  i  instruktorów promujących naturalne  i  etyczne metody planowania
rodziny, 
- za wszystkie dzieci naszych krewnych i przyjaciół i za dzieci, które przyjdą na ten
świat w przyszłości,
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  światło  mądrości  dla  przedstawicieli  władzy,  aby  potrafili  tworzyć  warunki
sprzyjające rozwojowi rodziny,
-  o  odwagę  dla  nas,  abyśmy  umieli  iść  pod  prąd,  nie  ulegać  dominującym
negatywnym trendom społecznym,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...



Tajemnica 4
Maryja razem z duszą i ciałem zostaje wzięta do nieba

Rozważanie: Maryja była niepokalana, co znaczy,  że nigdy nie dotknął  jej  żaden
grzech. Zawsze była pokorna i wsłuchiwała się w to, co Bóg miał jej do powiedzenia.
Nie wątpiła też nigdy we wszechmoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego,
a każde cierpienie potrafi przemienić w dobro – nawet, jeśli nie zawsze udaje nam
się to zrozumieć.  Maryi  nie dotknęła również śmierć.  Tak bardzo ukochała Boga,
że On wziął Ją do Siebie. Dla nas jest to znak, że dbanie o własną świętość tu i teraz,
we wszystkim, co robimy, to sposób na osiągnięcie szczęścia wiecznego. 

Dziękujemy Ci Panie: 
-  za  świętych  małżonków,  którzy  dla  chrześcijan  przykładem  żywej  miłości
i ogromnej siły więzi rodzinnych,
- za wszystkich naszych krewnych, przyjaciół, znajomych, współpracowników, wśród
których możemy dawać świadectwo o Tobie, 
- za .... (można tu dodać własne intencje).

Prosimy Cię Panie:
-  o  potrzebne  łaski  i  dar  czystości  dla  par  zaręczonych  oraz  o  dobre  warunki
mieszkaniowe dla wszystkich nowych małżeństw,
- o wiarę w Twoją opiekę każdego dnia i o zdolność odnajdywania Twojego działania
w małych rzeczach,
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...
   

Tajemnica 5
Maryja zostaje Królową Nieba i Ziemi

Rozważanie: Modlitwa różańcowa uczy nas brać przykład z Maryi,  która potrafiła
całkowicie zawierzyć swoje życie Bogu. Jej akt wiary: „Niech mi się stanie według
słowa Twego” był aktualny we wszystkich momentach, które później przeżywała –
nie tylko tych radosnych, ale też tych związanych z cierpieniem. Ufała Bogu nawet
patrząc  na  swojego  ukrzyżowanego  Syna.  Właśnie  dzięki  postawie  zawierzenia
swojego całego życia Stwórcy Maryja jest teraz nazywana tytułami Matki Kościoła
i Królowej  Rodzin.  Cieszmy  się,  że  Bóg  dał  nam  Ją  jako  patronkę,  opiekunkę
i pośredniczkę łask. 

Dziękujemy Ci Panie: 
- za wszystkie organizacje i wspólnoty kościelne wspierające rodziny,
- za to, że pamiętamy piękne chwile, które łączą nasz rodzinny krąg,
- za .... (można tu dodać własne intencje).



Prosimy Cię Panie:
-  o  łaski  dla  wszystkich  chrześcijańskich  kobiet  realizujących  swoje  powołanie
do bycia świętymi,
- o umocnienie wiary, nadziei i miłości w całej naszej rodzinie, 
- o .... (można tu dodać własne intencje).

Ojcze nasz...
10 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
O mój Jezu...

*****

Rozważania „Różańca Rodzinnego” zostały przygotowane przez małżeństwa biorące
udział w spotkaniach Duszpasterstwa Małżeństw Niepłodnych (msza św. w każdą
drugą sobotę miesiąca o godz. 16:00 w kaplicy przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr
Najświętszej  Rodziny  z  Nazaretu  przy  ul.  Nazaretańskiej  1  w  Krakowie)  oraz
członków Stowarzyszenia „Abraham i Sara” z siedzibą w Krakowie. Stowarzyszenie
jest  organizacją  katolicką,  której  misją  jest  pomoc  małżeństwom  dotkniętym
problemem  niepłodności  we  wszystkich  płaszczyznach  życia.  Stowarzyszenie
poszukuje  wolontariuszy  oraz  sponsorów  i  darczyńców.  Będziemy  wdzięczni
za modlitwę w intencji naszej inicjatywy oraz za każdą formę wsparcia.
        

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw 
Niepłodnych „Abraham i Sara” 
z siedzibą w Krakowie
ul. Nowosądecka 41, 30-683 Kraków
Numer KRS: 0000478263
NIP:  679 30 95 687
REGON: 122962842
Internet: www.abrahamisara.pl
Mail: stowarzyszenie@abrahamisara.pl
Numer konta bankowego: 
61 1140 2017 0000 4302 1305 7740 
(w tytule wpłaty prosimy wpisać: 
„Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”)


